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Plats och tid Distriktsexpeditionen Karlstad kl. 17.10-19.05 
Närvarande Ledamöter 

Madeleine Nyvall Mattias Håkansson, ombudsman 
Anders Nilsson  

Susanna Göransdotter 
  

 

  

 

1. Mötets öppnande 

 
2. Mötesformalia:  

Beslutades 
Att välja Madeleine Nyvall till mötesordförande 
Att välja Mattias Håkansson till mötessekreterare 
Att fastställa dagordningen 
 

3. Skrivelser och rapporter 

 
           5/14-Partikansliet – om valsedlar inför EU-parlamentsvalet 

Noteras att när de kommit, ska Mattias informera partiföreningarna och 
fördela antalet. Återkoppling till VU. I övrigt till handlingarna. 
 
6/14 - Ski Sunne – event med valmingel i liftkorgar m m. . 
Beslutades 
Att Mattias kollar upp ifall det finns löfte från någon i partiet att delta 
Att i övrigt tacka nej 
 
7/14 - HBTQ-träff 
Partiets HBTQ-nätverk inbjuder till träff. Ganska hög deltagarkostnad. 
Beslutades 
Att ta upp frågan till distriktsstyrelsen kring hur många vi kan skicka, och 
formerna för detta. 
 
8/14 - Ransäter – skrivelse från arrangörerna och lägesrapport 
Flera tillfrågade centrala namn har tackat nej. Mattias jagar vidare. Även 
diskussion kring central medverkan vid andra tillfällen (1 maj, Sjöstedts 
Karlstadsbesök 13/5, DÅK). Inga beslut. 
 
9/14 - Partikansliet – centrala valplattformen, remissrunda med distrikten 
Beslutades 
Att Madeleine formulerar skiss på svar inför extra VU den 26/2. 
 

4. Inför DÅKen 
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Madeleine tar på sig att skriva verksamhetsberättelse. Mattias skickar ut 
inkomna motioner till VU samt återkommer apropå hur det står till med 
anmälningar.  
Beslut 
Att på DS ta upp fråga om kvällsaktiviteterna på lördagskvällen.  
 

5. Valplanering 

Beslutades  
Att uppdra åt Mattias att kolla kostnader för reklamtavlor på stan (”Vi 
syns”), ta fram övrigt underlag kring olika annonseringsalternativ, samt att 
upprätta skiss på valplan med månadsvy för EU och riksdagsvalet. Ska 
presenteras snarast då nya distriktsstyrelsen tillträder.  
 

6. Valombudsman  

Madeleine och Susanna avrapporterar diskussionerna mellan distriktet och 
Karlstad. Även detta är en fråga för kommande distriktsstyrelse.  
Beslutades 
Att uppdra åt Madeleine att tillse så att beslut/delegeringsbeslut tas snarast 
efter att nya distriktsstyrelsen tillträder. 
 

7. Läget i partiföreningarna 

Avrapportering och diskussion.  
 

8. Dagordning till DS-mötet 1/3 

Förslag till dagordning fastställdes utifrån Madeleines förslag.  
 

9. Mötets avslutande 

 
 

 
 

 Ordförande 

 

 Madeleine Nyvall 

  

  

 Sekreterare 

 

 Mattias Håkansson 

 


